
I vår hemstädning ingår följande moment: 

STÄDNING AV SAMTLIGA RUM: 

ü Spegelputsning 
ü Dammsugning av golv, lister, kontakter, element, mattor samt stoppade och 

klädda möbler 
ü Dammtorkning av fönsterbrädor och alla fria ytor 
ü Borttagning av fläckar på dörrar och karmar 
ü Golven fukt moppas, eller enligt överenskommelse med er 
ü Tömning av papperskorgar 
ü Tavelramar och hängande väggdekorationer i ståhöjd dammas av 
ü Lampskärmar i arbetshöjd dammas av 

 

STÄDNING AV TOALETTER OCH BADRUM: 

 

ü Torkning av fläckar på badrumsskåp och vitvaror 
ü Spegelputsning 
ü Dusch, badkar, handfat och toalett rengörs 
ü Torkar bort fläckar från väggar 
ü Duschväggar torkas av 

 

STÄDNING AV KÖK: 

 

ü In- och utvändig rengöring av utrymme där sopor förvaras 
ü Microvågsugn rengöres invändigt 
ü Köksbänk, diskbänk, spis och kakelvägg rengörs 
ü Avtorkning av fläckar på fläkt, köksluckor och utsidan av vitvaror 

 

 



 

I vår flyttstädning ingår följande tjänster: 
FLYTTSTÄDNING AV KÖK 

ü Avtorkning av belysning. 
ü Rengöring av kyl, sval och frys in- och utvändigt samt under. Tänk på att 

frysen måste vara avfrostad för att vi skall kunna rengöra den. 
ü Rengöring av utdragen spis in- och utvändigt, inklusive ugnsplåtar. 
ü Köksfläkt rengöres, inklusive dess ventiler. Dock ej inuti fläkten. 
ü Skåp, lådor och bänkar rengörs både ut- och invändigt. Tänk på att de måste 

vara tömda på lösa föremål för att vi skall kunna rengöra dem. 
ü Diskmaskin rengöres in- och utvändigt. 

 

FLYTTSTÄDNING AV BOSTADSRUM: 

ü In- och utvändig rengöring av garderober. 
ü Rengöring av samtliga golv. 
ü Rengöring av kontakter, dörrar, karmar, element, fönsterbrädor samt alla 

målade ytor. 

RENGÖRING AV BADRUM OCH TOALETT: 

 

ü Rengöring av golvbrunnar och ventiler. 
ü Rengöring av kakelväggar. 
ü Rengöring av samtliga förvaringsutrymmen. 
ü Avtorkning av belysning. 
ü In- och utvändig rengöring av toalettstol, badkar och jacuzzibadkar. Tänk på 

att du behöver montera ned fronten innan vi kommer och återställa den efter 
rengöring. 

ü Torktumlare, tvättmaskin samt torkskåp rengöres in- och utvändigt. 

 

 

 



 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR FLYTTSTÄDNING: 

Vi tillhandahåller allt material och utrustning för städningen. Tänk dock på att 
hemmet bör vara helt tomt när vi kommer för att vi skall kunna utföra städningen på 
ett bra sätt. Kyl och frys bör också vara urplockade avstängda och utdragna så att vi 
kommer åt att städa. Om det finns befintliga skador, som exempelvis fönster som inte 
går att öppna eller trasiga vitvaror, är det viktigt att du meddelar oss om dessa innan 
vi påbörjar städningen. Tänk också på att meddela oss om du vill att vi städar biytor 
såsom balkong, förråd eller garage eftersom detta bör beställas innan vi påbörjar 
städningen. För mer information inför flyttstädningen. 

 

NÖJD-KUND GARANTI: 

Vår garanti innebär att vi åtgärdar det i vår flyttstädning som du inte är nöjd med. 
Reklamationer måste anmälas till oss inom tre arbetsdagar från städtillfället.  

 

RUT- AVDRAG: 

Tjänsten flyttstädning ingår i skattereduktionen för hushållsnära tjänster så du 
betalar bara 50% av kostnaden, direkt på fakturan.  
 


